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Statistické zjišťování je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013. Podle zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, je zpravodajská jednotka povinna poskytnout všechny požadované údaje.
Ochrana důvěrnosti údajů je zaručena zákonem. Děkujeme za spolupráci.
(vyplňuje ČSÚ)
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Pořadové číslo

Obecní úřad
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Místo úmrtí (obec, stát *)
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Řadové číslo matriční
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Jméno a příjmení zemřelého
Datum úmrtí

den, měsíc, rok
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Datum narození

den, měsíc, rok

6
7

Rodné číslo **)
8

Stát narození
Pohlaví

1-mužské

Stav

1-svobodný
5-partnerství

9

2-ženské

Nejvyšší vzdělání ***)

2-ženatý/vdaná
3-rozvedený(á)
6-zaniklé partnerství rozhodnutím
1-základní
4-vyšší odborné

2-střední bez maturity (vč. vyučení)
5-vysokoškolské

3-střední s maturitou
6-nezjištěno

11

12

Státní občanství
Trvalé bydliště

10

4-ovdovělý(á)
7-zaniklé partnerství smrtí

13

okres
obec
ulice, čp.

Datum narození manžela(ky)/partnera(ky) zemřelého

14

Byla vykonána pitva?

15

1-ano

2-ne

Identifikace poskytovatele zdravotních služeb
Název poskytovatele zdravotních služeb

Jméno a příjmení prohlížejícího/pitvajícího lékaře

IČ

16

PČZ

17

ODD

18

19

Telefon

V

dne

201
podpis matrikáře(ky)

Vyplňte čísly všechny rubriky s výjimkou těch, které vyplňuje ČSÚ. Řádky vyplňte čitelně slovy. Další pokyny pro vyplnění jsou
uvedeny na zadní straně hlášení.
*) Uvádějte v případě úmrtí mimo území ČR.
**) Není-li možné zjistit, zejména u cizinců, je nutné vykonstruovat prvních šest míst z data narození.
U devítimístných rodných čísel doplňte na desáté místo '0'.
***) Poskytnutí údaje je dobrovolné.

Pokyny k vyplnění Hlášení o úmrtí (Obyv 3-12)
Prvotním dokladem je List o prohlídce zemřelého (LPZ).
Hlášení Obyv 3-12 za kalendářní měsíc zašle obecní úřad pověřený vedením matrik nejpozději
pátý kalendářní den po skončení měsíce Českému statistickému úřadu v Praze, oddělení
zpracování demografie. K zasílání lze využít rovněž datové schránky či elektronické pořizování
výkazů (EPV-WEB) přímo na webových stránkách ČSU www.vykazy.cz
Nenastal-li v průběhu kalendářního měsíce žádný případ, který je předmětem statistického
zjišťování na úseku demografie (tj. uzavření manželství, narození, úmrtí), zašle obecní úřad
nejpozději pátý kalendářní den po ukončení měsíce tiskopis Negativní hlášení pro statistiku
přirozeného pohybu obyvatelstva nebo o tom informuje jinou vhodnou formou (e-mailem,
telefonicky).
Zaslaná hlášení Obyv 3-12 by měla být seřazena vzestupně podle řadových čísel matričních. Při
hromadném zasílání je vhodné doplnit zásilku soupiskou o jejím obsahu s uvedením prvního
a posledního řadového čísla matričního daného souboru hlášení. Pokud nebylo ve výjimečných
případech možno odeslat některá hlášení např. proto, že k termínu odeslání nebyly známy důležité
údaje, zašle matriční úřad tato hlášení spolu s hlášeními za následující měsíc. Případné dodatky za
měsíc prosinec je třeba zaslat samostatně nejpozději do 10. ledna, aby mohly být zařazeny do
zpracování za běžný rok.
Je nezbytné řádně a v plném rozsahu vyplnit údaje o poskytovateli zdravotních služeb dle položky
17a Listu o prohlídce zemřelého v případě neprovedení pitvy nebo 17b v případě provedení pitvy.
Tyto identifikační údaje jsou nezbytné pro následné dohledání nezpracovaných LPZ (část B),
jejichž příjemcem je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.

